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Δράμα, 18-11-2020
Αριθμ. Πρωτ.: 827
Πληροφορίες:

Μανόλης Χατζόπουλος
Αγάπη Καραπέτσα

ΘΕΜΑ:

Ανακοίνωση/Γνωστοποίηση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης – Πίνακα Κατάταξης στο πλαίσιο της
1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του
Μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Υπομέτρου 19.2 του
ΠΑΑ 2014-2020 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Δράμας.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά δικαιούχων παραδεκτών Πράξεων για την υπογραφή των αποφάσεων
ένταξης.

Σας ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης των
ενδικοφανών προσφυγών και με την με αριθμό 2/ΠΡΑΚΤ. 40/29.10.2020 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης
Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD/LEADER Νομού Δράμας εγκρίθηκε ο οριστικός πίνακας κατάταξης των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης (Αριθμ. 40/20-03-2019) για την
υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με
πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Υπομέτρου 19.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020 του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας. Ο οριστικός πίνακας κατάταξης προέκυψε με
βάση:
α) τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων,
β) το αποτέλεσμα της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών,
γ) την μεταβολή των πόρων της Πρόκλησης δηλαδή την διατιθέμενη δημόσια δαπάνη κατόπιν:
•

της ανανακατανομής πόρων εντός και μεταξύ θεματικών κατευθύνσεων, αντιστοίχως με απόφαση της ΕΔΠ
και έγκριση της ΕΥΕ ΠΑΑ, δυνάμει του του υπ’ αριθ. 4648/18-09-2020 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και

•

της χορήγησης δυνατότητας χρήσης προγραμματικής υπερδέσμευσης δημόσιας δαπάνης μέχρι του ποσού
των 3.536.910,00 ευρώ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (Αριθμ. 40/20-03-2019) , δυνάμει του υπ’ αριθ. 4821/1809-2020 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

Ο Πίνακας Κατάταξης περιλαμβάνει τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης ανά υποδράση (πίνακας κατάταξης ανά
υποδράση). Στον πίνακα κάθε υποδράσης κατατάσσονται οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης με φθίνουσα βαθμολογική
σειρά και σημείωση σε όσες εξ αυτών δεν δύνανται να ενταχθούν λόγω εξάντλησης της διατιθέμενης δημόσιας
δαπάνης, ακολούθως δε, παρατίθενται οι μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης.
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Δικαιολογητικά για Αποφάσεις Ένταξης
Σημειώνεται ότι, με βάση το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ, οι Δικαιούχοι των Πράξεων
που χαρακτηρίζονται ως «Παραδεκτές» θα πρέπει -προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες περαιτέρω και να
υπογραφούν οι σχετικές Αποφάσεις Ένταξης- να προβούν άμεσα στις κάτωθι ενέργειες:
1.

Να αποκτήσουν ΑΦΜ και να προσκομίσουν την έναρξη δραστηριότητας στην ΟΤΔ, εφόσον είχαν υποβάλλει
αίτηση ως υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Για την απόδειξη της έναρξης δραστηριότητας απαιτείται να
προσκομίσουν:
•

Έναρξη εργασιών taxisnet (από Δ.Ο.Υ. ή εκτύπωση taxisnet), εκτύπωση taxisnet με υφιστάμενους ΚΑΔ,
εκτύπωση από taxisnet του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας) και

•
2.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό εταιρικού σχήματος (εφόσον προβλέπεται).

Να προσκομίσουν πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου τριμήνου, που
τεκμηριώνουν ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης για τα φυσικά πρόσωπα ή λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης
για τα νομικά πρόσωπα.

3.

Να προσκομίσουν αποδεικτικό κατοχής ιδιωτικών κεφαλαίων που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 25% των
επιλέξιμων δαπανών της πράξης (Άρθρο 20 της ΥΑ 13214/2017/ΦΕΚ Β4268/17 ως ισχύει), εφόσον έχουν
αιτηθεί χρηματοδότηση μέσω του Άρθρου 14 του Καν (ΕΕ) αριθ. 651/2014. Η ιδιωτική συμμετοχή του
δικαιούχου της ενίσχυσης θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων
είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και με μορφή που δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Η έγκριση
του δανείου προαπαιτείται της έκδοσης της απόφασης ένταξης της Πράξης.

Τα ως άνω δικαιολογητικά, για την Απόφαση Ένταξης, θα πρέπει να προσκομισθούν στα γραφεία της ΟΤΔ το
αργότερο επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της έγγραφης ενημέρωσής σας.
Οι υποχρεώσεις των επενδυτών των παραδεκτών προτάσεων, που αναφέρονται παραπάνω, δεν αφορούν στις
προτάσεις που εμφανίζονται στον Πίνακα Κατάταξης ως «Παραδεκτή (Δεν εντάσσεται λόγω εξάντλησης της Δημόσιας
Δαπάνης)». Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω προτάσεις θεωρούνται ως επιλαχούσες προς ένταξη.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία
κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 μέχρι 15:00.
Για την ΟΤΔ
Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.

Μανόλης Χατζόπουλος
Γενικός Διευθυντής
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